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Sidste gang inden jul, P2
Klubben mødes på biblio-
teket, er i morgen onsdag
14. december. Tilmelding
på mail njk@fredericia-
bib.dk. Gratis. 

Sammen med Dan-
marks Radio inviterer Fre-
dericia Bibliotek alle inter-
esserede til at lytte og
snakke om et af de store
klassiske værker. Denne
gang Tjajkovskis musik til
balletten Nøddeknække-
ren.

Det er fra klokken 19.00
til 21.00 på 2. sal, hvor mu-
sikbibliotekar Niels Jørn
Krogh spiller et klassisk
musikstykke efter at have
introduceret det. Der ser-
veres kaffe og te, og hver
gang er dagens musikstyk-
ke på cd på spil i en kon-
kurrence. Kii.

PRINSESSEGADE 

Lyt til
Nødde-
knækkeren
sammen
med andre
fans

Militærhistorisk For-
ening i Fredericia
sætter fokus på de
tyske ubådsvrag i
danske farvande,
når man mandag
den 2. januar 2012
indleder næste års
foredragsrække. 

Det er Flemming
Hansen, ubådsspeci-
alist og bosat i Frede-
ricia, som vil fortælle
om bjærgningen af
tyske ubådsvrag fra
1945 og frem til i dag. 

Militærhistorisk
Forening i Fredericia
har 80 medlemmer
og har netop ud-
sendt programmet
for næste års fore-
dragssæson.

Her er tale om et
meget varieret pro-
gram, der spænder
fra foredrag om Olaf
Rye og Treårskrigen
over krigen 1864
frem til emner fra
Anden Verdenskrig.

FREDERICIA

Fokus på 
de tyske
ubåds-
vrag
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D
a Holger Lyngø åb-
ner døren til sin lille
lejlighed på Ullerup-
hus i Fredericia, slår

det mig straks, hvor tillids-
fuld han er nødt til at være.
Han er nemlig døvblind og
kan derfor hverken se eller
høre, hvem han lukker ind.

Jeg er ankommet lidt før
døvblind-tolken. Med fagter
og lyde fortæller han mig, at
jeg skal følge med ham hen til
sin computer. På skærmen
skriver han og spørger, om
det er journalisten, han lige
har lukket ind. Jeg svarer ja.
Computeren kan derefter fin-
de ud af at omforme mine
bogstaver til punktskrift på
et lille tastatur nedenfor det
almindelige, så Holger kan
læse mit svar. Efter et par en-
kelte skriverier frem og tilba-
ge, ringer det på døren. Det er
tolken.

Født døv og spastisk
Holger kom til verden for 73
år siden og voksede op i Skov-
lunde mellem Grindsted og
Varde. Her boede han med si-
ne forældre og sin storebror.
Fra fødslen var han døv og var
samtidig spastisk. Det betød
blandt andet, at han som
barn ikke kunne gå selv. Spa-
sticiteten forsvandt heldigvis
gradvist, indtil den til sidst
var helt væk.

Da han blev gammel nok til

at gå i skole, startede han på
Vejle Taleskole og senere på
en anden skole i Ørstedsgade
i Vejle. Derefter tog han en ud-
dannelse på Handelsskolen i
Grindsted.

Efter skolen kom han i lære
på kontor på et slagteri i Ans-
ager, inden han i 1973 fik ar-
bejde som kontorassistent i
Varde Bank. Her var Holger
rigtig glad for at være, fordi
det var et job med spænden-
de opgaver, hvor han blandt
andet arbejdede med afreg-
ning af obligationer og aktier.

Synet svigtede
I løbet af årene, Holger arbej-
dede i banken, blev hans syn
dårligere og dårligere.

– Til sidst var mit syn så
dårligt, at jeg blev nødt til at

stoppe i banken.
Siden forsvandt synet fuld-

stændig. I dag kan han skelne
lys og mørke, og hvis folk sid-
der i en rigtig god belysning,
kan han fornemme deres an-
sigtskonturer.

Meget af sit liv har Holger
boet hos sine forældre og
pendlet frem og tilbage til ar-
bejdet. Ikke fordi han havde
brug for en masse hjælp. Han
kunne klare sig selv. Det blev
dog lidt mere besværligt, da
synet forsvandt, men det fik
ikke lov at gøre ham hjælpe-
løs eller tage livsmodet fra
ham.

Savner du at kunne se?
– Hvad skal jeg se? Jeg har

rejst rundt i hele verden. Jeg
har været i Sydamerika, Syd-
afrika, Australien, USA, Viet-

nam og mange andre steder.
Jeg har set det meste.

Han erkender dog, at han
af og til godt kunne tænke sig
at kunne se andre menne-
skers ansigter.

Mærker tegnsprog
Det kræver lidt tålmodighed
at interviewe Holger, fordi alt
skal gå gennem tolken, men
Holger er smilende og åben-
hjertet, hvilket i høj grad op-
vejer ventetiden.

Tolken og Holger kommu-
nikerer ved, at han lægger si-
ne hænder ovenpå hendes og
mærker, hvordan hun taler
tegnsprog. Af og til er der ord
eller vendinger, han ikke helt
kan forstå på denne måde. I
de tilfælde skriver tolken or-
det i hans håndflade, et stort
bogstav ad gangen.

Når han svarer, sker det på
tegnsprog, som tolken tolker
for mig.

I 1992 døde Holgers mor. I
august samme år flyttede
han ind på plejecentret Ulle-
ruphus i Fredericia, hvor der
blandt andet bor andre døv-
blinde. Her har han sin egen
lille lejlighed med stue med
køkken, soveværelse og bade-
værelse.

– Jeg er rigtig glad for at bo
her på Ulleruphus. Her er dej-
ligt at være, og her har jeg
venner, som også er døvblin-
de. Jeg synes, det er rigtig dej-
ligt, at de bor så tæt på.

Seks dage om ugen spiser
Holger sammen med de an-
dre i spisesalen. Hver lørdag
laver han til gengæld selv af-
tensmad i sit lille køkken.

Han får hjælp til at købe ind,
men madlavningen står han
selv for.

– Jeg kan godt lide at lave
spareribs, for det er nemt at
lave, siger han med et stort
smil.

Rejser stadig
At Holger i dag er døvblind,
har ikke fået lov at forhindre
ham i at rejse. Blandt andet
var han sidste år sammen
med to kontaktpersoner i Ca-
nada og Alaska.

– Mine kontaktpersoner
beskriver, hvordan der ser
ud, og så mærker jeg, så me-
get jeg kan. I Canada opleve-
de jeg at stå på en gletscher.
Her kunne jeg mærke de små
isklumper og mærke kulden,
og så fik jeg bekrivelserne.

Holger har ingen planer
om at skulle ud og rejse fore-
løbig.

Han trives på Ulleruphus
og nyder roen og vennernes
selskab. Med jævne mellem-
rum tager han også en taxa til

Løgumkloster, hvor hans
bror bor.

For tiden er han ved at træ-
ne til danmarksmesterskabet
i skak for døvblinde, som fin-
der sted til januar. Derudover
bruger han meget tid ved sin
computer, hvor han ved
hjælp af punkt-tastaturet læ-
ser nyheder, tjekker vejrud-
sigterne og surfer rundt.

– Jeg føler mig på ingen
måde isoleret fra omverde-
nen. Jeg har computeren, min
bror og hans familie og mine
venner.

Holger nægter at lade sit
handicap være en hæmsko
73-årige Holger
Lyngø er født døv
og mistede senere
synet. 
I dag er han et 
af cirka 10.000
døvblinde
mennesker
i Danmark
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AF VIBEKE FROST OXHOLM OG
ANGELINA OWINO (FOTO)
viox@vejleamtsfolkeblad.dk

Ved at lægge sine hænder ovenpå tolken kan Holger Lyngø
mærke, hvad hun siger med tegnsprog. 

73-årige Holger Lyngø er født
døv og i løbet af sit liv blevet
blind. Han er dermed blandt
de cirka 10.000 døvblinde i
landet. 

Holger Lyngø har aldrig fundet sig en kæreste, men det er heller ikke noget, han savner. Han
trives godt i sit eget selskab. 

Døvblindhed

■ Døvblindhed er et kombineret handicap med en alvorlig grad
af syns- og hørenedsættelse.
■ Nogle er helt døve og blinde, mens andre har en syns- og
hørerest, som kan bruges i de rette omgivelser
■ Man skelner mellem to grupper af døvblinde. Den ene gruppe
består af dem, som er født døvblinde. Dem er der cirka 200 af i
Danmark. Den anden af dem, som med årene er blevet døvblinde. 
■ Der kendes ikke noget præcist antal, men undersøgelser i
andre lande peger i retning af, at der er cirka 10.000 i Danmark
fordelt i alle aldersgrupper, hvoraf størstedelen er ældre
Kilde: Foreningen for Danske Døvblinde

»
Jeg kan godt lide
at lave spareribs,
for det er nemt at
lave
HOLGER LYNGØ, 73, DØVBLIND

»
Hvad skal jeg se? Jeg har rejst rundt i
hele verden. Jeg har været i Sydameri-
ka, Sydafrika, Australien, USA, Viet-
nam og mange andre steder
HOLGER LYNGØ, 73, DØVBLIND


